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Numbri tegija

Soodushinnad kehtivad Fixus kliendikaardi esitajale.

SEKK Autokaubad -

Pärnu varuosaturu väsimatud vedajad

SEKK Autokaubad OÜ võib end uhkusega
lugeda Pärnumaa esimeste autovaruosakaupluste hulka, kes tänaseni tegutseb.
Järgmisel aastal 20. juubelit tähistava
ettevõtte juured ulatuvad juba nõukogude
aega, mil alustati Žiguli varuosade müügiga.
Tänaseks on firmal ette näidata Pärnu
suurim
autovaruosade
kauplus
koos
remonditöökojaga ning lisaks kaks eraldi
paiknevat remonditöökoda.
Palju noore vabariigi pöördelisi aegu üle
elanud ettevõtte edu taga on kahtlemata
ajaga kaasaskäimine ning turuolukorrale ja
klientide ootustele vastavad otsused. Kuus
aastat tagasi ühines SEKK Autokaubad Fixus
kauplusteketiga, kaks aastat tagasi avati
Pärnu Papiniidu kaubanduspiirkonnas uus
autovaruosade ja -tarvikute kauplus koos
ajakohase remonditöökojaga.
Uue hoone avamise tingis eelkõige omanike
soov ajaga kaasas käia ja klientide vajadus
lahendada kõik enda autoprobleemid ühes
kohas. Nii ongi võimalik selles Suur-Jõe tänava
hoones soetada varuosi ja tarvikuid ning
kaasaegsel moel ka hooldada oma autot.
Sel viisil on tagatud nii vajalike varuosade
sobivus, kui ka nende korrektne paigaldus. See
omakorda tagab kliendile kindluse ka võimalike
garantiiprobleemide lahendamisel.
Soliidses klaasfassaadiga kahekorruselises
hoones töötab kokku 16 inimest, kellest
staažikaimad on firmaga olnud seotud 5 - 10
aastat ja kauemgi. Ka kaupluse juhataja Hr.
Mart Pent tunnustab eelkõige ettevõtte
meeskonda, kes oma professionaalsusega
igapäevaselt klientide heaolusse panustavad.
Kogenud müüjad aitavad valida autole
sobivaima varuosa, millele Fixus kaubamärk
annab kindla garantii. Vilunud meistrite käe all
pakutakse autodele hooldus- ja remonditeenust
ning ühena vähestest töökodadest teostab

SEKK Autokaupu on aukirjaga
tunnustanud ka Pärnu Linnavalitsus

SEKK Autokaubad ka autoakude diagnostikat
ja hooldust. Kuid ettevõtte valik ei piirdu
ainult neljarattalistele liikuritele mõelduga
- kaubavalikus on ka autoomaniku vabaaja
liikumisharrastusteks vajalik: mootorrollerid,
ATV-d ning jalgrattad. Samuti nende varuosad
ja tarvikud. Lisaks eelpool nimetatule

pakutakse ka laia valikut kvaliteetseid tööriistu
ja tööstustarvikud.
Omaette lisaväärtuse annab kauplusele
tema asukoht, mis võimaldab kliendil auto
hoolduse ajal jalutada läheduses asuvasse
kaubanduskeskusse
Kaubamajaks
või
teistesse kauplustesse. Samuti asuvad kõigi
SEKK Autokaupade töökodade läheduses
tehnoülevaatuspunktid.
Firma pika tegutsemisaja jooksul on
konkurents piirkonnas kordades kasvanud.
Kuid ettevõtte juhataja on optimistlik ning
nimetab konkurentsi vaid edasiviivaks jõuks.
Tema enesekindlusel on ka põhjust - kliendid
hindavad nende pikaajalisi kogemusi, suurt
kaubavalikut ja kindlat kvaliteeti. Kui siia lisada
vajadusel tellitava kauba kiired tarned Tallinnas
asuvast kesklaost ja arvestatava kohapeal oleva
laoseisu, paindliku hinnapoliitika ning üle Eesti
soodustusi pakkuva Fixus kliendikaardi, siis
ei ole ime, et SEKK Autokaubad on jätkuvalt
Pärnumaa
autovaruosakaupluste
liidrite
hulgas.

